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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6465

    Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 
του Δήμου Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Στελέχωση 

Περιφέρειας, Θέματα ΟΤΑ κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄107).
2. Τις διατάξεις του αρθ. 4 του Ν. 2508/97 «Βιώσιμη 

Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 124).

3. Την απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 674/2004 
(ΦΕΚ 218 Β΄/6−2−04) «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Το Π.Δ. 24/31−5−1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄)»Τροποποίηση των 
όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου δό−
μησης».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2742/1999/ΦΕΚ207Α΄ «Χωρο−
ταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος.

7. Τον Ν. 3028/2002/ΦΕΚ 153 Α΄/2002 «περί προστα−
σίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

8. Την υπ’ αρ. 9572/1845 (ΦΕΚ Δ 209/7−4−2000) απόφα−
ση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί Καθορισμού Τεχνικών 
Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και 
Αμοιβών Μηχανικών.

9. Την υπ’ αρ. 10788/2004 (ΦΕΚ Δ 285/05−3−04) απόφα−
ση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί εγκρίσεως πολεοδομικών 
σταθεροτύπων (standards) και ανωτάτων ορίων πυκνο−
τήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γε−
νικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών 
Μελετών.

10. Τον Νόμο 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α/11−3−05) «Ίδρυση και 
λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες δια−
τάξεις».

11. Τους Ν. 1577/85, Ν. 2831/2000 «Περί Γενικού Οικοδο−
μικού Κανονισμού και άλλες διατάξεις» και Ν. 3212/2003 
(άρθρα 12 και 23), όπως ισχύουν σήμερα.

12. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ−
γειας (ΦΕΚ 2464Β/3−12−08).

13. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010/ΦΕΚ 85 Α/4−10 «Επιτά−
χυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

14. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (Απόφ. Κυβερν. 
Επιτροπής 11508/18−2−09/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13−4−09).

15. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (Απόφ. 24208/
4−6−09/ΦΕΚ 1138 Β).

16. Την 37691/12−9−07/ΦΕΚ 1902 Β΄ απόφαση Υφυπ. 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση 
μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια των 
μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ».

17. Την 16374/3696/18−6−98/ΦΕΚ 723 Β΄/98 απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών 
γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση 
περιοχές.

18. Τον Ν. 716/1977 «Περί Μητρώου Μελετητών και 
Αναθέσεως και Εκπόνησης Μελετών» καθώς και τα 
εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύ−
ουν σήμερα.

19. Το Π.Δ. 194/79 «Περί εκτελέσεως των άρθρ. 11 και 
επομένων του Ν. 716/1977, περί Μητρώου Μελετητών 
και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

20. Το Π.Δ. 696/74 «Αμοιβαί Μηχανικών» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/89 και 
τα λοιπά εκτελεστικά Προεδρικά Διατάγματα, όπως 
ισχύουν σήμερα.

21. Τον Ν. 3316/2005/ΦΕΚ 42΄ «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

22. Την ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και την 39542/
12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησή της.

23. Την 55/14−2−02 (ΦΕΚ 190Δ΄) απόφαση Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας με θέμα «Κίνηση δι−
αδικασίας σύνταξης Γ.Π.Σ. Δήμου Μυγδονίας Ν. Θεσ−
σαλονίκης.
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24. Την 12−12−01 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Μυγδονίας και των μελετητών.

25. Τα με α.π. και 8612/8−11−04, 8213/21−10−04, 9501/
3−12−04, 9500/3−12−04, 9157/25−10−05, 5020/29−5−07, 
7076/19−7−07, 7071/18−7−07 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ, με 
τα οποία το Β.1 στάδιο της μελέτης απεστάλη στον 
Δήμο και στους φορείς για γνωμοδότηση.

26. Τα 9501/1012−08, 6167/28−8−06, 5895/1−9−09 και 983/
9−2−10 έγγραφα του Δήμου Μυγδονίας και τις 141/2007, 
201/2009 και 96/2010 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμ−
βουλίου.

27. Την με Α.Π. 132229/13−9−07 απόφαση του Γεν. Δ/ντή 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με την οποία δεν 
είναι εφικτή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 
της ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28−8−06 ΚΥΑ «Διαδικασία Στρατη−
γικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» για τη μελέτη του 
ΓΠΣ Μυγδονίας. 

28. Την με Α.Π. 7017/10−9−08 Βεβαίωση του Δήμου Μυ−
γδονίας για την δημοσιοποίηση της παραπάνω από−
φασης Γεν. Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ και την μη 
υποβολή ενστάσεων.

29. Το με Α.Π. 5490/31−5−05 έγγραφο της Δ/νσης Δα−
σών της Περ/ρειας και τα 6442πε/27/4/05, 2163/26−4−05, 
2161/26−4−05 και 3197/16−6−05 έγγραφα του Δασαρχείου 
Θεσσαλονίκης.

30. Τα με Α.Π. 25219/16−6−09, 17114/30−4−09, 44385/
24−11−08, 25219/16−6−09 και 17114/30−4−09 έγγραφα της 
Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

31. Το με Α.Π. 110182/343/10−2−09 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβ/κού Σχεδιασμού/Τμ. Διαχείρισης Φυσ. Περ/ντος 
του ΥΠΕΧΩΔΕ.

32. Το με Α.Π. 1190 πε/1−3−10 έγγραφο του Φορέα Δι−
αχείρισης με συνημμένη την 51/2010 απόφαση Διοικ. 
Συμβουλίου.

33. Το με Α.Π. 1170/7−4−10 έγγραφό της Δ/νσης Υδά−
των της Περιφέρειας με συνημμένη την από 26/6/09 
θεωρημένη υδρογεωλογική μελέτη για την λεκάνη Μυ−
γδονίας.

34. Το με Α.Π. 140515/23−3−10 έγγραφο της Δ/νσης Πε−
ριβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.

35. Το με Α.Π. 2931/10−12−04 έγγραφο της Εφορείας 
Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας. 

36. Το με Α.Π. 337/24−1−05 έγγραφο του ΤΕΕ Κεντρ. 
Μακεδονίας. 

37. Τα με Α.Π. 7856/6−12−04, 5565/17−9−07 και 5565/17−
9−09 έγγραφα της Δ/νσης Δημοσίων Έργων (Τμ. Συγκ. 
Έργων) της Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας. 

38. Το με Α.Π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/55249/2651/
3−9−07 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ./Δ/νση Προϊστ. Και 
Κλασ. Αρχαιοτήτων.

39. Τα με Α.Π. 6037/22−10−04 και 3704/24−7−07 έγγραφα 
της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

40. Το με Α.Π. 29/43132/ΠΣΚ/735/4−9−08 έγγραφο της 
Δ/νσης Πολεοδομίας Θεσ/νίκης. 

41. Το με Α.Π. 8187/26−11−04 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδι−
ασμού και Ανάπτυξης της Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας. 

42. Το με Α.Π. 2265/18−1104 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

43. Το με Α.Π. 5182/19−11−04 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

44. Το με Α.Π. 2888/23−11−04 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Παιδείας−Αθλητισμού−Πολιτισμού−Τουρισμού. 

45. Το με Α.Π. 07/11640/1−12−04 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Τεχνικών Υπηρεσιών /Τμ. Οικοπεδικών χώρων. 

46. Το με Α.Π. 5486/10−12−04 έγγραφο της Κτηματικής 
Υπηρεσίας. 

47. Το με Α.Π. 30/7218/14−12−04 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α. Θεσσαλονίκης. 

47. Το με Α.Π. 34699Φ704.1/6−12−04 έγγραφο του Αρ−
χηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Τμ. Διοικητικής Υπο−
στήριξης). 

49. Το με Α.Π. 12/15881πε/13−3−06 έγγραφο της Γενικής 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Θεσσαλονίκης με συ−
νημμένο Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ.

50. Το με Α.Π 15/11675/04/10−12−04 έγγραφο της Δ/νσης 
Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου Θεσσαλονίκης.

51. Το με Α.Π. Φ.900.02/104/988/Σ.256/22−12−04 έγγραφο 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Υπηρεσία Αξιοποίησης−
Μετεγκατάστασης στρατοπέδων.

52. Το με Α.Π. Π628935/28−11−05 έγγραφο της ΔΕ.ΠΑ. 
Α.Ε. (Ελευσίνας) και το με Α.Π. Π02701/ΙΓ/κβ/27−10−09 
έγγραφο της ΔΕΣΦΑ.

53. Το από 5/11/09 Δ.Υ του Τμ ΠΣΕ της ΔΙΠΕΧΩ ΚΜ , 
με το οποίο γίνεται η παραλαβή της γεωλογικής διε−
ρεύνησης του ΓΠΣ από τον αρμόδιο γεωλόγο της Υπη−
ρεσίας.

54. Την από 19−5−2010 εισήγηση της ΔΙΠΕΧΩ Κ.Μ. προς 
το ΣΧΟΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

55. Την από 25−5−2010, Συνεδρία 6η, Πράξη 51η ομόφω−
νη γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ.

56. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν 
μέχρι σήμερα.

57. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις 
αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Την έγκριση από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Ν. 2508/97, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου 
(Γ.Π.Σ.) Μυγδονίας Ν. Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει 
τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λητής, Δρυμού και Μελισσο−
χωρίου. Tα όρια του ΓΠΣ ταυτίζονται με τα διοικητικά 
όρια του Δήμου Μυγδονίας, ο οποίος έχει συνολική 
έκταση 98.900 στρεμμάτων και πληθυσμό, σύμφωνα 
με την απογραφή ( του έτους 2001) της ΕΣΥΕ, 7.191 
κατοίκους. Οι χάρτες και το CD που συνοδεύουν την 
παρούσα είναι σε ψηφιακή μορφή.

Ειδικότερα το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει: 
1. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου 

Μυγδονίας, όπως φαίνεται στον Χάρτη Π.1 κλίμακας 
1:25.000, που περιλαμβάνει τη συνολική χωροταξική θε−
ώρηση για το Δήμο. Οι βασικές αρχές διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το προγραμματικό 
πλαίσιο των ανωτέρων επιπέδων σχεδιασμού, σε εθνι−
κό και περιφερειακό επίπεδο. Ο προσδιορισμός ζωνών 
χρήσεων γης καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης 
στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου λαμβάνει υπόψη 
τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του πε−
ριβάλλοντος ενώ καταρτίζεται ένα πρότυπο οικιστικής 
ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης, που οργανώνει τις 
χρήσεις γης στοχεύοντας στην προστασία του φυσικού 
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περιβάλλοντος και στη διατήρηση υψηλής ποιότητας 
φυσικών πόρων καθώς και στην αναβάθμιση του δομη−
μένου περιβάλλοντος. Η διαμόρφωση του Δομικού Σχε−
δίου Χωρικής Οργάνωσης στηρίζεται στην παραδοχή 
ότι ο Δήμος Μυγδονίας εντάσσεται στη Μητροπολιτική 
Περιοχή Θεσσαλονίκης και συνεπώς ο σχεδιασμός λαμ−
βάνει υπόψη το χαρακτήρα και τις ανάγκες μιας περια−
στικής περιοχής. Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές 
επιλογές του σχεδιασμού:

− Διατηρείται ως «ζώνη−φίλτρο» για την οικιστική 
ανάπτυξη της περιοχής, την εξασφάλιση μιας υψηλής 
ποιότητας περιβάλλοντος, αλλά και ως ζώνη προστα−
σίας φυσικών πόρων η ευρύτερη περιοχή της μείζονος 
αναδασωτέας ζώνης στα δυτικά του Δήμου, ώστε να 
λειτουργήσει ως ανάχωμα της αστικής εξάπλωσης του 
ΠΣΘ και της ΕΠΘ. Η περιοχή αυτή ορίζεται ως ζώνη 
προστασίας, με ήπιου χαρακτήρα χρήσεις γης.

− Η λοιπή περιοχή εκτός σχεδίου παίρνει τον χαρα−
κτήρα ζώνης ελέγχου των χρήσεων εντός της οποίας 
ορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμη−
σης, με διάφορες διαβαθμίσεις ανάλογα με την ανάγκη 
διατήρησης της γεωργικής γης ως φυσικού πόρου, τη 
γειτνίαση με την οικιστική περιοχή, την αναγκαιότητα 
προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλο−
ντος και τα οριζόμενα από την ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 
248 Δ (και την 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησή 
της) κ.λπ. 

− Από την άποψη της ιεράρχησης της οικιστικής δο−
μής, βάσει του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, η 
περιοχή αποτελείται από έναν οικισμό 4ου επιπέδου που 
είναι η έδρα του Δήμου (Λητή) και δύο οικισμούς 5ου 
επιπέδου (Δρυμός και Μελισσοχώρι). Η περιοχή γειτνι−
άζει με έναν οικισμό 3ου επιπέδου, τον Λαγκαδά. Λόγω 
του περιαστικού χαρακτήρα της περιοχής, η κυριότερη 
εξάρτηση είναι με την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης 
που αποτελεί οικισμό 1ου επιπέδου. 

− Διατηρείται ο αυτόνομος οικιστικός χαρακτήρας των 
τριών οικισμών και, παράλληλα, καθορίζονται επαρκείς 
υποδοχείς οικιστικής ανάπτυξης σε επαφή με τους τρεις 
θεσμοθετημένους οικισμούς του Δήμου, με κριτήριο την 
προσφορά περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας και την 
εξασφάλιση γης για τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν 
ουσιαστικά οι έντονες οικιστικές πιέσεις που δέχεται η 
περιοχή από το ΠΣΘ, αλλά και το φαινόμενο της εκτός 
σχεδίου δόμησης που καταγράφεται ιδιαίτερα έντονο 
σε ορισμένες περιπτώσεις.

− Για τον προσδιορισμό των προγραμματικών μεγεθών 
οικιστικής επέκτασης λαμβάνεται υπόψη το γεγονός 
ότι οι οικισμοί του Δήμου αποτελούν ουσιαστικά πε−
ριαστικούς οικισμούς της ΕΠΘ. Για τον καθορισμό των 
μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης λήφθηκαν υπόψη 
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και την 
39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησή της. Οι ορι−
στικές επεκτάσεις και για τους τρεις οικισμούς του 
Δήμου Μυγδονίας ανέρχονται σε 201,2 Ha και ο προ−
γραμματικός πληθυσμός για το σύνολο των οικισμών 
του Δήμου με ορίζοντα το έτος 2016 ορίστηκε σε 18.557 
κατοίκους.

− Μια ζώνη που περιβάλλει τους τρεις οικισμούς χα−
ρακτηρίζεται ως ζώνη εξυπηρέτησης του αστικού πλη−

θυσμού της περιοχής, εντός της οποίας προβλέπονται 
χρήσεις, κυρίως υπηρεσιών και εμπορίου και της μελ−
λοντικής οικιστικής ανάπτυξης.

− Προσδιορίζονται δύο μικρές ζώνες στο νοτιοδυτικό 
άκρο του Δήμου, ως ΠΕΡΠΟ (Περιοχές Ειδικά Ρυθμι−
ζόμενης Πολεοδόμησης) για την οριστική διευθέτηση 
των περιοχών που έχουν ήδη εγκεκριμένο πολεοδομικό 
σχεδιασμό ή εγκεκριμένη οικιστική καταλληλότητα. 

− Καθορίζονται δύο οργανωμένοι υποδοχείς παραγω−
γικών δραστηριοτήτων, στην περιοχή του Δ.Δ. Δρυμού, 
με σκοπό την κάλυψη της ζήτησης σε παραγωγικές 
δραστηριότητες που προκύπτει λόγω της γειτνίασης 
με το ΠΣΘ, τον περιορισμό της απρογραμμάτιστης χω−
ροθέτησης τέτοιων δραστηριοτήτων. Για τις δύο αυτές 
περιοχές θα απαιτηθεί ειδική μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

− Το οδικό δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της κατα−
σκευής όλων των νέων αξόνων, διατηρεί ικανοποιητική 
πρόσβαση του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή. Οι λοιπές 
τεχνικές υποδομές προτείνεται να σχεδιαστούν ή να 
επεκταθούν έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του 
προγραμματικού πληθυσμού. 

2. Την Οργάνωση των Χρήσεων Γης και Προστασία 
του Περιβάλλοντος του Δήμου Μυγδονίας, όπως φαί−
νεται στο Χάρτη Π.2α, κλίμακας 1:25.000. Συγκεκριμένα 
ορίζονται:

 Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης
 Περιοχές ΠΕΡΠΟ
 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.)
 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 

(Π.Ε.Π.Δ.)
 Οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανικών δραστηρι−

οτήτων
2.1 Υποδοχείς οικιστικής ανάπτυξης− Περιοχές επε−

κτάσεων 
Οι προβλεπόμενες επεκτάσεις (συνολικής έκτασης 

201,2 Ηα) αφορούν περιοχές πρώτης κατοικίας και προ−
τείνονται σε συνέχεια με τους σημερινούς οικισμούς. 

Στη Λητή, η προτεινόμενη επέκταση εκτείνεται σε 
δύο τμήματα, βορειοανατολικά και βορειοδυτικά του 
υφιστάμενου οικισμού. Στην περιοχή του τέως στρα−
τοπέδου Κουτηφαρη Β είναι δυνατή εναλλακτικά η οι−
κιστική αξιοποίηση της έκτασης μεσω της διαδικασίας 
του Ν. 2745/99. 

Στον Δρυμό η προτεινόμενη επέκταση πραγματοποι−
είται προς τα ανατολικά, νότια και δυτικά του υφιστά−
μενου οικισμού. 

Στο Μελισσοχώρι η επέκταση πραγματοποιείται προς 
όλες τις κατευθύνσεις πλην της δασικής έκτασης στα 
νοτιοδυτικά του οικισμού και μιας περιοχής στα νότια 
που παρουσιάζει έντονο υδρογραφικό δίκτυο. 

Όλες οι επεκτάσεις προτείνεται να έχουν ανώτερο 
συντελεστή δόμησης 0,4.

2.2 Περιοχές ΠΕΡΠΟ (Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης 
Πολεοδόμησης)

Εκτός των παραπάνω επεκτάσεων, καθορίζονται δύο 
Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) 
έκτασης 110 στρεμμάτων, περίπου, η κάθε μία. Πρόκει−
ται για περιοχές για τις οποίες υπάρχει είτε εγκεκρι−
μένη Πολεοδομική Μελέτη είτε έγκριση χωροθέτησης 
και οικιστικής καταλληλότητας. Οι δύο ΠΕΡΠΟ είναι οι 
ακόλουθες: 
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− Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Λιμενεργατών 
«Ο Άγιος Κωνσταντίνος», για τον οποίο έχει εγκρι−
θεί χωρθέτηση/οικιστική καταλληλότητα (69119/3902/
6−10−88 Απ. Αν. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ) και Πολεοδομική μελέτη 
(με το από 19−6−92 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 647 Δ΄/7−7−92). 

− Ιδιωτικός Οικισμός «Αμύντας», ιδιοκτησίας της εται−
ρείας ΑΜΥΝΤΑΣ ΕΠΕ, στη θέση «Τσιλάκ Βουνό» του Δ.Δ. 
Λητής, έκτασης περίπου 111 στρεμμάτων. Για την έκτα−
ση αυτή υπάρχει έγκριση χωροθέτησης και οικιστικής 
καταλληλότητας με την υπ’ αριθμ. 729/12−3−1997(ΦΕΚ 
264/7−4−97) Απόφαση Γεν. Γραμματέα. 

Για τις προβλεπόμενες ΠΕΡΠΟ α΄ κατοικίας σημειώ−
νονται τα ακόλουθα: 

α) Για την περιοχή του Αστικού Οικοδομικού Συνε−
ταιρισμού Λιμενεργατών «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» το 
όριο της περιοχής που υποδεικνύεται ως ΠΕΡΠΟ στους 
Χάρτες Π.1 και Π.2 αφορά το σύνολο της έκτασης για 
την οποία εκδόθηκε το αναφερόμενο παραπάνω δι−
άταγμα έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 647 Δ΄/
7−7−92), καθώς και τυχόν τμήματα εκτός αυτής τα οποία 
ανήκαν στον ιδιωτικό συνεταιρισμό κατά την ημερομη−
νία έγκρισης του ΓΠΣ και δεν είχαν περιληφθεί στην 
αρχική απόφαση. 

β) Για την περιοχή του Ιδιωτικού Οικισμού «Αμύντας», 
το όριο καθορισμού ΠΕΡΠΟ, όπως αυτό παρουσιάζεται 
στους Χάρτες Π.1 και Π.2, αφορά το σύνολο της έκτα−
σης για την οποία εγκρίθηκε χωροθέτηση και οικιστική 
καταλληλότητα, βάσει της αναφερόμενης προηγούμενα 
απόφασης (υπ’ αριθμ. 729/12−3−1997, ΦΕΚ 264/7−4−97).

γ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα υπόλοιπα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στα παραπάνω νομοθετήματα, όπως 
οι χρήσεις γης (αμιγής κατοικία /αρθ.2 του Π.Δ. 23/2/87/
ΦΕΚ 166Δ΄), οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί 
δόμησης, οι συντελ. δόμησης και τα λοιπά στοιχεία 
που προσδιορίζουν την δυνατή ανάπτυξη/επιτρεπόμενη 
χωρητικότητα των δύο περιοχών.

2.3 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):
Ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) το σύ−

νολο της ευρύτερης ζώνης της αναδασωτέας περιοχής 
(όπως οριοθετείται από την Γ.Δ. 2328/73 και Γ.Δ. 1879/79 
απόφαση Νομ. Θεσσαλονίκης), που καταλαμβάνει το νό−
τιο και νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου. Οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης στα δασικά τμήματα (με τους περιορισμούς 
και τις απαγορεύσεις της ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ 
και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησής της, 
όπως εκάστοτε ισχύει, για το εντός Γ΄ ζώνης τμήμα) 
και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής 
αρχής και τήρηση της δασικής νομοθεσίας, είναι οι 
ακόλουθες: 

− Υποδομές και έργα για την προστασία του δάσους, 
τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια δασική αναψυχή, 
με ήπιες διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση 
του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες εγκαταστάσεις, 
όπως ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, 
μονοπάτια, παρατηρητήρια κ.λπ, που αποσκοπούν στην 
άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρη−
σης της φύσης, περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας 
αναψυχής, αρχαιολογικών εργασιών

− Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλ−
λοντος και οικοσυστημάτων

− Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκα−
ταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινω−
νιών, φυσικού αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών 
εγκαταστάσεις.

Για τα τμήματα που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως 
δασικές εκτάσεις ή αρχαιολογικοί χώροι επιτρέπονται, 
(με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της ΚΥΑ 
6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 
ΑΑΠ τροποποίησής της, όπως εκάστοτε ισχύει, για το 
εντός Γ΄ ζώνης τμήμα της ΠΕΠ), οι ακόλουθες χρή−
σεις:

− Εγκαταστάσεις ήπιας αναψυχής (αναψυκτήρια και 
μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις), 

− Εγκαταστάσεις τουρισμού δυναμικότητας μέχρι 50 
κλινών,

− Δόμηση κατοικίας εκτός σχεδίου κατοικίας μέγιστης 
δομήσιμης επιφάνειας 200 τ.μ. στην οποία περιλαμβά−
νονται και οι γεωργικές αποθήκες μαζί και με κάθε 
άλλη υποστηρικτική εγκατάσταση για τη στέγαση των 
δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα.

− Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστά−
σεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, πρόνοιας 
και πολιτιστικών λειτουργιών) καθώς και έργα, δίκτυα 
και εγκαταστάσεις υποδομών, εγκαταστάσεις κοινής 
ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερί−
ου κλπ) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις.

Επίσης ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρο−
νται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, (στα «Γενικά 
για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ») καθώς και στις «Γενικές Δια−
τάξεις». Ειδικότερα εκατέρωθεν της ζώνης διέλευσης 
του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο «Γενικά για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ».

2.4 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης 
(Π.Ε.Π.Δ.):

Σε όλη την εκτός σχεδίου, εκτός ΠΕΠ και εκτός προ−
βλεπομένων επεκτάσεων περιοχή του Δήμου Μυγδονί−
ας καθορίζονται 4 κατηγορίες Περιοχών Ελέγχου και 
Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ), όπως απεικονίζονται 
στον χάρτη Π.2.α:

ΠΕΠΔ 1 − γεωργική γη κύριας χρήσης: Περιλαμβάνει 
κυρίως την καλλιεργούμενη γη στο ανατολικό τμήμα 
του Δήμου (εκτός του υποδοχέα της βιομηχανίας). Επι−
τρέπονται οι παρακάτω χρήσεις, (με τους περιορισμούς 
και τις απαγορεύσεις της ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ 
και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησής της, 
όπως εκάστοτε ισχύει): 

− Γεωργικές εγκαταστάσεις και αποθήκες. 
− Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
− Πρατήρια υγρών καυσίμων.
− Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστά−

σεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, πρόνοιας 
και πολιτιστικών λειτουργιών).

− Δόμηση κατοικίας εκτός σχεδίου μέγιστης δομήσι−
μης επιφάνειας 200 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνονται 
και οι γεωργικές αποθήκες μαζί και με κάθε άλλη υπο−
στηρικτική εγκατάσταση για τη στέγαση των δραστη−
ριοτήτων του πρωτογενούς τομέα.

− Έργα υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικά, συστήματα 
υποδομών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
αστικών λυμάτων, αγωγοί φυσικού αερίου και οι συνο−
δευτικές αυτών εγκαταστάσεις).
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− Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τη−
λεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.).

− Σε ό,τι αφορά τις μεταποιητικές δραστηριότητες 
ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις της ΚΥΑ 
6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 
ΑΑΠ τροποποίησής της, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επίσης ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρο−
νται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, (στα «Γενικά 
για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ») καθώς και στις «Γενικές Δια−
τάξεις». Ειδικότερα εκατέρωθεν της ζώνης διέλευσης 
του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο «Γενικά για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ».

ΠΕΠΔ 2 – γεωργική γη δευτερεύουσας χρήσης και 
περιοχή εξυπηρέτησης αστικού πληθυσμού: Περιλαμ−
βάνει τις εξής περιοχές, όπως φαίνονται στον Χάρτη 
Π.2.α: α) Την περιοχή γεωργικής γης που αφορά μια 
ζώνη περιμετρικά τον οικισμών, έχοντας ως δυτικό 
όριο την ΠΕΠ και ανατολικό τις ΠΕΠΔ 1 και 3 (εντάσ−
σεται στην Περιοχή Γ΄ της ΚΥΑ 39542/2008) και β) μια 
μικρότερη έκταση στο νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου. 
Στις ζώνες αυτές επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις 
(με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της ΚΥΑ 
6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 
ΑΑΠ τροποποίησής της, όπως εκάστοτε ισχύει, για το 
εντός Γ΄ ζώνης τμήμα): 

− Καταστήματα λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα 
και υπεραγορές.

− Γραφεία παροχής υπηρεσιών, διοίκησης επιχειρή−
σεων, δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης, τράπεζες, 
ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

− Εμπορικές εκθέσεις και αντιπροσωπείες.
− Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις 

τους.
− Πρατήρια υγρών καυσίμων.
− Εγκαταστάσεις αναψυχής.
− Εγκαταστάσεις τουρισμού δυναμικότητας μέχρι 150 

κλινών.
− Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστά−

σεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, πρόνοιας 
και πολιτιστικών λειτουργιών).

− Δόμηση κατοικίας εκτός σχεδίου μέγιστης δομήσι−
μης επιφάνειας 200 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνονται 
και οι γεωργικές αποθήκες μαζί και με κάθε άλλη υπο−
στηρικτική εγκατάσταση για τη στέγαση των δραστη−
ριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. 

− Έργα υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικά, συστήματα 
υποδομών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
αστικών λυμάτων, αγωγοί φυσικού αερίου και οι συνο−
δευτικές αυτών εγκαταστάσεις).

− Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τη−
λεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.).

− Μελλοντική οικιστική ανάπτυξη.
− Σε ό,τι αφορά τις μεταποιητικές δραστηριότητες και 

τις εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και διαμετακό−
μισης ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις της 
ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 
441 ΑΑΠ τροποποίησής της, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επίσης ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρο−
νται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, (στα «Γενικά 
για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ») καθώς και στις «Γενικές Δια−
τάξεις». Ειδικότερα εκατέρωθεν της ζώνης διέλευσης 

του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο «Γενικά για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ».

ΠΕΠΔ 2i – γεωργική γη δευτερεύουσας χρήσης με 
δυνατότητα χωροθέτησης κτηνοτροφικών μονάδων: Πε−
ριλαμβάνει τη περιοχή γεωργικής γης που βρίσκεται 
βόρεια της ΠΕΠΔ 2 και δυτικά της υφιστάμενης οδού 
προς Κιλκίς (στο μεγαλύτερο τμήμα της) και εκτείνεται 
μέχρι το όριο του Δήμου στα βόρεια και δυτικά και μέχρι 
το όριο της ΠΕΠ στα νότια (δεν ανήκει στην Περιοχή 
Γ΄ της ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ, όπως ισχύει). Στη 
ζώνη αυτή επιτρέπονται όλες οι χρήσεις της ΠΕΠΔ 2 
και επιπλέον: 

− Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
− Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 

επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης καθώς 
και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και διαμετακό−
μισης (χωρίς τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις 
της ΚΥΑ).

Επίσης ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρο−
νται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, (στα «Γενικά 
για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ») καθώς και στις «Γενικές Δια−
τάξεις». Ειδικότερα εκατέρωθεν της ζώνης διέλευσης 
του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο «Γενικά για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ». 

ΠΕΠΔ 3 – γεωργική γη δευτερεύουσας χρήσης: Ως 
ΠΕΠΔ 3 χαρακτηρίζονται οι εξής περιοχές, όπως φαίνο−
νται στον Χάρτη Π.2.α: α) Το τμήμα της γεωργικής γης 
στο βόρειο τμήμα του Δήμου, που δεν εντάσσεται στις 
παραπάνω ΠΕΠΔ 1, 2 και 2i (εξαιρουμένων των εκτά−
σεων του λατομείου και του στρατοπέδου) και β) δύο 
μικρότερες περιοχές στο νότιο τμήμα του Δήμου. Στη 
ζώνη αυτή επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις (με τους 
περιορισμούς και απαγορεύσεις της ΚΥΑ 6919/11−2−04/
ΦΕΚ 248 Δ και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροπο−
ποίησής της, όπως εκάστοτε ισχύει, για το τμήμα της 
ζώνης ΠΕΠΔ 3 που εμπίπτει εντός της Γ΄ Ζώνης):

− Γεωργικές εγκαταστάσεις και αποθήκες. 
− Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων συ−

ναφών με την τοπική παραγωγή. Στο τμήμα της ΠΕΠΔ 
3 που εμπίπτει εντός της Περιοχής Γ της ΚΥΑ 6919/
11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ (και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ 
τροποποίησής της), ισχύουν οι περιορισμοί και οι απα−
γορεύσεις της εν λόγω ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

− Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, καθώς 
και εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και διαμετα−
κόμισης, μόνο σε βάθος 200μ. εκατέρωθεν του κυρίου 
οδικού δικτύου (δευτερεύουσες αρτηρίες, κύριες υπερα−
στικές και δευτερεύουσες υπεραστικές συλλεκτήριοι). 
Ειδικά κατά μήκος της προβλεπόμενης δευτερεύουσας 
αρτηρίας προς Κιλκίς, και μετά την υλοποίησή της, η 
χωροθέτησή τους επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει 
παράπλευρη οδός. Ειδικότερα στο τμήμα της ΠΕΠΔ 
3 που εμπίπτει εντός της Περιοχής Γ της ΚΥΑ 6919/
11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ (και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ 
τροποποίησής της), για τις ανωτέρω δραστηριότητες 
κατισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί της εν 
λόγω ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. 

− Οι ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων του 
τριτογενούς τομέα μόνο σε βάθος 200μ. εκατέρωθεν 
του κυρίου οδικού δικτύου (δευτερεύσουσες αρτηρίες, 
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κύριες υπεραστικές και δευτερεύουσες υπεραστικές 
συλλεκτήριοι): Ειδικά κατά μήκος της προβλεπόμενης 
δευτερεύουσας αρτηρίας προς Κιλκίς, και μετά την 
υλοποίησή της, η χωροθέτηση τους επιτρέπεται μόνον 
εφόσον υπάρχει παράπλευρη οδός.

− Καταστήματα λιανικού εμπορίου, πολυκαταστήματα 
και υπεραγορές.

− Γραφεία παροχής υπηρεσιών, διοίκησης επιχειρή−
σεων, δημόσιας διοίκησης, αυτοδιοίκησης, τράπεζες, 
ασφάλειες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

− Εμπορικές εκθέσεις και αντιπροσωπείες.
− Εγκαταστάσεις μεταφορών και εξυπηρετήσεις 

τους.
− Πρατήρια υγρών καυσίμων.
− Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες. 
− Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστά−

σεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, πρόνοιας 
και πολιτιστικών λειτουργιών).

− Δόμηση κατοικίας εκτός σχεδίου κατοικίας μέγιστης 
δομήσιμης επιφάνειας 200 τ.μ. στην οποία περιλαμβά−
νονται και οι γεωργικές αποθήκες μαζί και με κάθε 
άλλη υποστηρικτική εγκατάσταση για τη στέγαση των 
δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. 

− Έργα υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικά, συστήματα 
υποδομών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
αστικών λυμάτων, αγωγοί φυσικού αερίου και οι συνο−
δευτικές αυτών εγκαταστάσεις).

− Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τη−
λεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κ.λπ.).

Επίσης ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρο−
νται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, (στα «Γενικά 
για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ») καθώς και στις «Γενικές Δια−
τάξεις». Ειδικότερα εκατέρωθεν της ζώνης διέλευσης 
του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο «Γενικά για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ». 

ΠΕΠΔ 4 – περιοχή εγκατάστασης δραστηριοτήτων 
υπερτοπικού χαρακτήρα και κοινωφελών χρήσεων: Πρό−
κειται για μία περιοχή στα ανατολικά του Δήμου, βόρεια 
του κόμβου της Εγνατίας οδού, όπως φαίνεται στον 
Χάρτη Π.2.α, όπου επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις, 
(με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της ΚΥΑ 
6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 
ΑΑΠ τροποποίησής της, όπως εκάστοτε ισχύει):

− Γραφεία δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
− Εκθεσιακοί χώροι, συνεδριακά κέντρα και συνοδευτι−

κές αυτών εγκαταστάσεις (αναψυχής και τουρισμού).
− Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (εγκαταστά−

σεις αθλητισμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, πρόνοιας 
και πολιτιστικών λειτουργιών).

− Έργα υποδομής (οδοποιίας, υδραυλικά, συστήματα 
υποδομών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
αστικών λυμάτων, αγωγοί φυσικού αερίου και οι συνο−
δευτικές αυτών εγκαταστάσεις).

− Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τη−
λεπικοινωνιών, φυσικού αερίου).

Επίσης ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρο−
νται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, (στα «Γενικά 
για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ») καθώς και στις «Γενικές Δια−
τάξεις». Ειδικότερα εκατέρωθεν της ζώνης διέλευσης 
του αγωγού φυσικού αερίου ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο «Γενικά για όλες τις ΠΕΠ_ΠΕΠΔ».

Οργανωμένοι υποδοχείς της βιομηχανίας και άλλων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

Εντός των ορίων του Δήμου ορίζονται δύο οργανω−
μένοι υποδοχείς της βιομηχανίας, σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στο ΕΠΧΣΑΑΒ/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ /2009 (άρθρο 6). 
Οι πρώτος προτείνεται να αποτελέσει υποδοχέα γενι−
κού χαρακτήρα και ο δεύτερος υποδοχέα με «ενδιάμεσο 
βαθμό οργάνωσης». Συγκεκριμένα:

Ο Υποδοχέας γενικού χαρακτήρα χωροθετείται βό−
ρεια του προβλεπόμενου οδικού άξονα προς Σέρρες, 
σε επαφή με το ανατολικό όριο του Δήμου, από δυτικά 
οριοθετείται σε απόσταση 200μ. από την κοίτη του 
ρέματος και βόρεια σε απόσταση 200μ. από τον αγωγό 
αερίου υψηλής πίεσης. Η ζώνη προβλέπεται να αποτε−
λέσει οργανωμένο υποδοχέα γενικού χαρακτήρα (σύμ−
φωνα με το άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑΒ/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/2009), 
για μονάδες χαμηλής και μέσης όχλησης (σύμφωνα με 
το αρθ. 6, παρ. 4 του ΕΠΧΣΑΑΒ/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/2009). 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιτρεπόμενες μονάδες 
εντός των οργανωμένων υποδοχέων κατισχύουν των 
προαναφερομένων οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις 
των διατάξεων της ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ (και της 
39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησής της). 

Ο Υποδοχέας με «ενδιάμεσο βαθμό οργάνωσης» (σύμ−
φωνα με το άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑΒ/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/2009) 
αφορά μια ζώνη εκατέρωθεν του υφιστάμενου οδικού 
άξονα Θεσσαλονίκης−Σερρών από το ύψος του ορίου 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων Λητής−Δρυμού μέχρι τον 
προβλεπόμενο οδικό άξονα προς Κιλκίς, και σε απόστα−
ση 100μ. και 300μ. ανατολικά και δυτικά αντιστοίχως, 
της υφιστάμενης οδού Θεσσαλονίκης−Σερρών. Από άπο−
ψη βαθμίδας όχλησης ο συγκεκριμένος οργανωμένος 
υποδοχέας προβλέπεται να υποδέχεται μονάδες χα−
μηλής και μέσης όχλησης (σύμφωνα με το αρθ. 6, παρ. 
4 του ΕΠΧΣΑΑΒ/ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/2009). Ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τις επιτρεπόμενες μονάδες εντός των οργανω−
μένων υποδοχέων κατισχύουν των προαναφερομένων 
οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις των διατάξεων της 
ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ (και της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 
441 ΑΑΠ τροποποίησής της). 

Επίσης ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέ−
ρονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, (στα «Γε−
νικά για όλες τις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ») καθώς και στις «Γενικές 
Διατάξεις». 

Γενικά για όλες τις ΠΕΠ_ΠΕΠΔ: 
Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις εκτός σχεδίου 

περιοχές ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης σύμ−
φωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την 
εκτός σχεδίου δόμηση στην περιοχή, την ΚΥΑ 6919/
11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και την 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ 
τροποποίησή της (της οποίας οι διατάξεις εντός της Γ΄ 
Ζώνης κατισχύουν σε κάθε περίπτωση του ΓΠΣ εφόσον 
είναι αυστηρότερες) και τα οριζόμενα στις γενικές και 
ειδικές διατάξεις της παρούσας απόφασης, όπου είναι 
αυστηρότερα. 

Επίσης προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι και περι−
ορισμοί, που αναφέρονται στις Γενικές Διατάξεις της 
παρούσας απόφασης.

Ειδικότερα όσον αφορά τους όρους και περιορισμούς 
χρήσης και δόμησης στις περιοχές ΠΕΠ και ΠΕΠΔ εκα−
τέρωθεν του άξονα διέλευσης των αγωγών φυσικού 
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αερίου ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί και απα−
γορεύσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον αυτών σε 
ότι αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις των ΠΕΠ/ΠΕΠΔ 
δεν μπορούν να χωροθετούνται εντός ζώνης 200 μ. εκα−
τέρωθεν του αγωγού φυσικού αερίου α) μεταποιητικές 
μονάδες μονάδες και γενικότερα δραστηριότητες του 
δευτερογενή τομέα β) δραστηριότητες του τριτογενή 
τομέα (εγκαταστάσεις τουρισμού, αναψυχής, εμπορίου, 
αποθήκευσης πλην γεωργικών κ.λπ.) καθώς και και κτί−
ρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής (αθλητι−
σμού, εκπαίδευσης, περίθαλψης, προνοιας, πολιτιστικών 
λειτουργών κ.λπ.− δημόσιου ή μη χαρακτήρα) και κτίρια 
ειδικού προορισμού. Κτίρια 4 ορόφων και πάνω δεν 
επιτρέπονται στη ζώνη αυτή των 200 μέτρων.

3. Τα βασικά Δίκτυα Υποδομών 
3.1 Μεταφορικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο φαίνεται στους Χάρτες Π.1 και Π.2.α. 

Το ΓΠΣ προβλέπει μόνο την οργάνωση του κύριου οδι−
κού δικτύου και δεν υπεισέρχεται σε κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις κατώτερης βαθμίδας και τοπικής κλίμακας.

Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου διασχίζεται από 
πολλούς σημαντικούς οδικούς άξονες. Στην ευρύτερη 
περιοχή ολοκληρώθηκαν, κατασκευάζονται ή προγραμ−
ματίζονται εργασίες αρκετών και σημαντικών οδικών 
αξόνων (Εγνατία οδός, κάθετος Εγνατίας προς Προμα−
χώνα – Σέρρες, καινούρια χάραξη Ν.Ε.Ο. προς Κιλκίς). 
Το οδικό δίκτυο, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
όλων των νέων αξόνων θα διατηρήσει πολύ ικανοποιη−
τική την πρόσβαση του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή 
και θα ελαττώσει σημαντικά προβλήματα αποκοπής 
και ασφάλειας που παρουσιάζονται σήμερα. Η μελέτη 
δεν προτείνει κανένα επιπλέον οδικό άξονα υπερτοπι−
κής σημασίας. Οι προτάσεις που επηρεάζουν το οδικό 
δίκτυο της ευρύτερης περιοχής αφορούν τη δημιουρ−
γία νέων ή βελτίωση της διαμόρφωσης υφιστάμενων 
ισόπεδων κόμβων.

Σε ότι αφορά την λειτουργική ιεράρχηση του κύριου 
οδικού δικτύου ευρύτερης περιοχής επισημαίνεται ότι 
πολλές από τις εργασίες των σημαντικών οδικών αξό−
νων της περιοχής βρίσκονται σε εξέλιξη επηρεάζοντας 
και μεταβάλλοντας τον λειτουργικό χαρακτήρα των 
επιμέρους οδικών τμημάτων. Η ολοκλήρωση όλων των 
μεταφορικών υποδομών, θα υποβαθμίσει τη λειτουργική 
ιεράρχηση ορισμένων οδών που σήμερα χαρακτηρίζο−
νται ως κύριες υπεραστικές αρτηρίες. Ειδικά, η υφιστά−
μενη χάραξη της Ν.Ε.Ο. προς Κιλκίς είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιείται μόνο από τοπική κυκλοφορία. Επομέ−
νως, ανάλογα με την μελλοντική λειτουργική ιεράρχηση 
της οδού αυτής, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο οι 
προτεινόμενες διαμορφώσεις κόμβων προκαλούν προ−
βλήματα ασφάλειας της κυκλοφορίας ή όχι. 

α. Συγκεκριμένα προτείνεται η βελτίωση της διαμόρ−
φωσης των υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων στα εξής 
σημεία, τα οποία φαίνονται και στον Χάρτη Π.2.α:.

1. Διασταύρωση Ε.Ο. 12 με υφιστάμενες και προτεινό−
μενες συλλεκτήριες οδούς στην περιοχή της Λητής.

2. Διασταύρωση Ν.Ε.Ο. προς Κιλκίς με οδό Δρυμός – 
Μελισσοχώρι.

3. Διασταύρωση Ν.Ε.Ο. προς Κιλκίς με οδό προς απο−
θήκες Μαρινόπουλου.

β. Επιπλέον, προτείνεται η κατάργηση της διασταύ−
ρωσης της Ν.Ε.Ο. προς Κιλκίς με τοπική οδό προς Λητή, 
που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον κόμβο της 
Ν.Ε.Ο. με την Ε.Ο. 12.

Είναι επίσης σκόπιμο να εξετασθεί μελλοντικά η 
δυνατότητα πρόβλεψης παράπλευρων οδών (με τους 
απαιτούμενους κόμβους) σε τμήμα της οδού Θεσ/νί−
κης−Σερρών στην περιοχή του Υποδοχέα με ενδιάμεσο 
βαθμό οργάνωσης.

Αναφορικά με το δίκτυο υπεραστικών συγκοινωνι−
ών, ο Δήμος συνδέεται με την πόλη και την ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης με λεωφορειακές γραμμές 
του Ο.Α.Σ.Θ. Θα πρέπει να εξετασθούν οι δυνατότητες 
βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης της περιοχής 
από το συστημα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς 
αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για την αναπτυ−
ξιακή πορεία του Δήμου και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων του.

3.2. Λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής
Στον Χάρτη Π.2.β φαίνονται τα λοιπά δίκτυα τεχνικής 

υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, τηλεπικοι−
νωνίες).

Στον τομέα της ύδρευσης για τη διασφάλιση επαρ−
κούς τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά υδροδότησης του 
Δήμου και τις προοπτικές εξεύρεσης νέων υδατικών 
αποθεμάτων που θα καλύψουν της μελλοντικές ανάγκες 
του πληθυσμού, θα απαιτηθεί εκπόνηση μελέτης σκοπι−
μότητας που θα λάβει ιδιαίτερα υπόψη τη διασφάλιση 
της αειφορίας του φυσικού αυτού πόρου και τα ιδιαί−
τερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης προστατευόμενης 
περιοχής της Μυγδονίας Λεκάνης. Για τον λόγο αυτόν 
δεν προτείνονται νέες σχετικές υποδομές.

Καθορίζονται οι περιοχές που εξυπηρετούνται με δί−
κτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και οι κύ−
ριοι αγωγοί τους. Τα λύματα θα οδηγούνται σε κοινή 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μετά από σχετική 
μελέτη. 

Τόσο για τις υποδομές ύδρευσης−αποχέτευσης όσο 
και για τα λοιπά δίκτυα υποδομών θα πρέπει να προηγη−
θεί περιβαλλοντική αδειοδότηση όπου από την κείμενη 
νομοθεσία απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθη−
το περιβαλλοντικά χαρακτήρα της περιοχής, ενώ για 
την περιοχή εντός Γ΄ ζώνης θα πρέπει να τηρούνται και 
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και την 
39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησή της. 

Ειδικότερα στην ΠΕΠΔ 2 πρέπει να εκπονηθούν μελέ−
τες βασικών υποδομών (αποχέτευσης, ύδρευσης, οδών 
εξυπηρέτησης) ώστε να προληφθεί η ανεξέλεγκτη εγκα−
τάσταση βόθρων, ιδιωτικών υδρευτικών γεωτρήσεων, 
τοπικών κυκλοφοριακών διευθετήσεων κλπ., που θα λει−
τουργήσουν σε βάρος του περιβάλλοντος του ευρύτε−
ρου χώρου. Ανάλογες υποδομές πρέπει να προβλεφθούν 
για την ΠΕΠΔ 4 (στον κόμβο της Εγνατίας οδού).

Ο προγραμματισμός των δικτύων ενέργειας και τηλε−
πικοινωνιών συνεκτιμά τα στοιχεία, που δόθηκαν από 
τους αρμόδιους φορείς. 

4. Τη Γενική Πολεοδομική Οργάνωση των οικιστικών 
υποδοχέων, όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.3.1.α, Π.3.1.β 
και Π.3.1.γ, και στους πίνακες Π.1.2.α, Π.1.2.β, Π.1.2.γ, Π.3.1, 
Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4 και Π.3.5, που περιλαμβάνει τα εξής:
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4.1. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου με χρονικό 
ορίζοντα το έτος 2016 και προγραμματικό πληθυσμό 
18.557 κατοίκων (αναλυτικά 6.370 κάτοικοι για τον οι−
κισμό Λητής, 7.249 κάτοικοι για τον οικισμό Δρυμού 
και 4.938 κάτοικοι για τον οικισμό Μελισσοχωρίου). Οι 
συνολικές επεκτάσεις σε επίπεδο Δήμου ανέρχονται σε 
201,2 Ηa (που συνιστούν μια συνολική πολεοδομημένη 
έκταση 538,1 Ηa, (188,7 Ηa στη Λητή, 201,7 Ηa στο Δρυμό 
και 147,7 Ηa στο Μελισσοχώρι) και προβλέπονται σε 
συνέχεια με τους σημερινούς οικισμούς. Στους Πίνακες 
Π.1.2.α, Π.1.2.β, Π.1.2.γ, υπολογίζεται ανά οικισμό η χωρη−
τικότητα τόσο του υφιστάμενου οικισμού όσο και των 
προτεινόμενων επεκτάσεων.

Οι τρεις οικισμοί οργανώνονται συνολικά σε πέντε 
(5) πολεοδομικές ενότητες (Π.Ε.): δύο στη Λητή (ΠΕ1 και 
ΠΕ2), δύο στο Δρυμό (ΠΕ3 και ΠΕ4) και μία στο Μελισσο−
χώρι (ΠΕ5). Η πολεοδομική οργάνωση του κάθε οικισμού 
αφορά τόσο σε ρυθμίσεις εντός του υφιστάμενου ιστού 
όσο και σε οργάνωση των προς επέκταση περιοχών. 

Καθορίζονται ακόμη δύο Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμε−
νης Πολεοδόμησης δραστηριότητας ιδιοκτητών γης 
(ΠΕΡΠΟ).

Επισημαίνεται ότι, οι προβλεπόμενες κοινωφελείς και 
κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις που αναφέρονται αναλυ−
τικά στις επόμενες παραγράφους του κεφαλαίου (πρά−
σινο, σχολεία κλπ.) απεικονίζονται στους Χάρτες Π.3.1 
(κλ. 1:5.000) των οικισμών με κυκλικούς συμβολισμούς 
ενδεικτικά, ενώ η ακριβής θέση τους θα καθοριστεί 
κατά την πολεοδόμηση –πλην των περιπτώσεων που 
κάποια συγκεκριμένη υποδομή υφίσταται ήδη ή η θέση 
της μπορεί να καθοριστεί επακριβώς και στην παρούσα 
φάση. Το συνολικό απαιτούμενο εμβαδόν τους, όμως, 
ορίζεται με σαφήνεια στους ακόλουθους πίνακες ανα−
γκών σε γη για κοινωνική υποδομή (η έκταση των κοι−
νωνικών υποδομών, που χωροθετούνται εκτός οικισμών 
και των επεκτάσεών τους, δεν περιλαμβάνονται στους 
κατωτέρω πίνακες). 
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4.2. Τον καθορισμό χρήσεων γης και των αναγκών σε 
γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο Πολεοδομικής 
Ενότητας όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.3.1.α, Π.3.1.β 
και Π.3.1.γ και στους Πίνακες Π.1.2.α, Π.1.2.β, Π.1.2.γ, Π.3.1, 
Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4 και Π.3.5.

Εντός των ΠΕ καθορίζονται οι χρήσεις σύμφωνα με το 
Π.Δ. 23−02−1987 (ΦΕΚ 166Δ’/06−03−1987) ως εξής:

− αμιγής κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 2 «Περιεχό−
μενα αμιγούς κατοικίας». 

− γενική κατοικία, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Περιεχό−
μενα γενικής κατοικίας», από την οποία εξαιρούνται τα 
πρατήρια βενζίνης (περίπτωση 11). 

− κεντρικές λειτουργίες και τοπικό κέντρο πολεοδομι−
κής ενότητας – γειτονιάς, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Περι−
εχόμενο πολεοδομικού κέντρου, κεντρικής λειτουργίας 
πόλης, τοπικού κέντρου συνοικίας, γειτονιάς». Εξαιρού−
νται τα πρατήρια βενζίνης (περίπτωση 16).

− ελεύθεροι χώροι – χώροι πρασίνου, σύμφωνα με το 
αρθ. 9 (εντός αυτών επιτρέπονται μόνον μικρά αναψυ−
κτήρια της περίπτωσης 1, εφόσον αποτελούν μικρής 
κλίμακας κατασκευές έως 25 τμ).

− καθώς και λοιπές κοινωνικές εξυπηρετήσεις, όπως 
αναλυτικά απεικονίζονται στους χάρτες και αναφέρο−
νται στους σχετικούς πίνακες. 

Στις περιοχές επέκτασης ισχύουν οι χρήσεις αμιγούς 
κατοικίας μέχρι την έγκριση των πολεοδομικών μελε−
τών, που θα εξειδικεύσουν και θα οριοθετήσουν και 
τις λοιπές προβλεπόμενες χρήσεις (γενικής κατοικίας, 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων, πρασίνου κλπ. Όπου στους 
χάρτες κατά μήκος οδών προβλέπονται χρήσεις γενικής 
κατοικίας ή κεντρικών λειτουργιών, τη χρήση αυτή μπο−
ρούν να έχουν μόνον τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο 
επί των εν λόγω οδών.

Πολεοδομική οργάνωση, χρήσεις γης και όροι δόμη−
σης ανά Πολεοδομική Ενότητα

Λητή 
Η Λητή οργανώνεται σε δύο πολεοδομικές ενότητες, 

Π.Ε. 1 και Π.Ε.2. Επισημαίνεται ότι η πολεοδόμηση του 
χώρου του στρατοπέδου Κουτήφαρη Β εναλλακτικά 
μπορεί να γίνει και με τη σχετική νομοθεσία για την 
αξιοποίηση των στρατοπέδων. 

Το υφιστάμενο κέντρο της Λητής επεκτείνεται και 
ενισχύεται με το χαρακτηρισμό μιας ευρύτερης ζώνης 
ως τοπικού κέντρου. Η χωροθέτηση της γενικής κα−
τοικίας οργανώνεται σε τέσσερις ζώνες εκατέρωθεν 
συλλεκτηρίων οδών, οι τρεις εκ των οποίων εντός των 
ορίων του υφιστάμενου οικισμού και η τέταρτη στην 
ανατολική περιοχή επέκτασης, εκατέρωθεν προτεινό−
μενης συλλεκτήριας. 

Ο ενδιαφέρων οικιστικός πυρήνας που εντοπίστηκε 
κατά την ανάλυση και ο οποίος βρίσκεται εξολοκλήρου 
στην Π.Ε.1, χαρακτηρίζεται ως ζώνη προστασίας αξιό−
λογου οικιστικού πυρήνα. 

Π.Ε.1 Λητής
Οι ανάγκες σε κοινωφελείς χώρους και ελεύθερους 

χώρους στην Π.Ε.1 θα καλυφθούν σύμφωνα με τον Πί−
νακα Αναγκών Π.3.1. 

Το υφιστάμενο αγροτικό κτηνιατρείο, το περιφερειακό 
ιατρείο, το ιατρείο ΙΚΑ και το ΚΑΠΗ διατηρούνται στο 
κέντρο του υφιστάμενου οικισμού, τα οποία καλύπτουν 
τις ανάγκες όλου του οικισμού. Στον τομέα της εκπαί−
δευσης χωροθετείται μία νέα μονάδα Δημοτικού σχο−
λείου στο χώρο του στρατοπέδου Κουτήφαρη Α. Επίσης 
στον ίδιο χώρο προβλέπεται και ένας παιδικός σταθμός. 
Άλλες δύο μονάδες παιδικού σταθμού προτείνονται να 
χωροθετηθούν μαζί με δύο μονάδες νηπιαγωγείου στο 
νότιο και στο βορειοανατολικό τμήμα της Π.Ε. Πέραν 
των αθλητικών χώρων στο νότιο τμήμα του οικισμού 
προβλέπεται ένας μικρότερος σε μέγεθος αθλητικός 
χώρος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε.1. 

Ως προς τους χώρους πολιτισμού, διατηρούνται οι 
εκκλησίες και το λαογραφικό μουσείο και προβλέπεται 
ένας επιπλέον χώρος για εκκλησία και ένας χώρος για 
πολιτιστικές δραστηριότητες μαζί με χώρο πρασίνου. 

Πέραν των λίγων υφιστάμενων χώρων πρασίνου προ−
τείνονται νέοι χώροι πρασίνου, που κατανέμονται διά−
σπαρτα στις διάφορες περιοχές της Π.Ε. 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης της Π.Ε. ορίζεται ίσος 
με 0,8 και η μέση πυκνότητα (brutto) της Π.Ε. ανέρχεται 
σε 43 άτομα/Ha (Πίνακας Π.3.6). 
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Π.Ε.2 Λητής
Οι ανάγκες σε κοινωφελείς χώρους και ελεύθερους 

χώρους στην Π.Ε.2 θα καλυφθούν σύμφωνα με τον Πί−
νακα Αναγκών Π.3.2. 

Ως προς τους χώρους εκπαίδευσης προτείνεται μία 
μονάδα Δημοτικού σχολείου στη βορειοανατολική 
επέκταση του οικισμού και δύο μονάδες νηπιαγωγείου, 
μία σε κάθε περιοχή επέκτασης. Για την κάλυψη των 
αναγκών του συνολικού πληθυσμού του οικισμού χω−
ροθετείται μία μονάδα Γυμνασίου−Λυκείου στο νότιο 
τμήμα της ανατολικής επέκτασης. Πλησίον των μονάδων 
νηπιαγωγείου προτείνεται η χωροθέτηση δύο μονάδων 
παιδικού σταθμού αντίστοιχα. Για την κάλυψη των ανα−
γκών του πληθυσμού σε χώρους πρόνοιας προβλέπεται 
άλλη μία μονάδα παιδικού σταθμού στο νότιο τμήμα της 
ανατολικής επέκτασης. 

Όσον αφορά τους χώρους αθλητισμού, έχει προβλε−
φθεί από το Δήμο Μυγδονίας η κατασκευή ενός κλει−
στού γυμναστηρίου σε περιοχή εκτός σχεδίου βόρεια 
του οικισμού και πλησίον του μονάδα γυμνασίου−λυκείου 
(η έκτασή του δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα Π.3.5).

Προβλέπεται ένας ακόμα χώρος αθλητισμού, στην 
βορειοανατολική επέκταση (που περιλαμβάνει γήπε−
δα μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, ποδοσφαίρου για να καλύψει 

τις ανάγκες της Π.Ε. 2 καθώς και μέρος των αναγκών 
της Π.Ε. 1) και πλησίον του μία μονάδα πολιτιστικού 
κέντρου. 

Σε γειτνίαση με τον πυρήνα κοινωφελών (χώροι εκπαί−
δευσης, χώροι αθλητισμού και πολιτισμού) προβλέπεται 
η δημιουργία ενός χώρου πρασίνου που θα λειτουργεί 
ως πάρκο πολεοδομικής ενότητας και θα καλύπτει και 
μέρος των αναγκών της Π.Ε.1. Οι υπόλοιπες ανάγκες σε 
χώρους πρασίνου κατανέμονται διάσπαρτα και στον 
υφιστάμενο οικισμό και στις επεκτάσεις. Επίσης κατά 
μήκος της βόρειας πλευράς των επεκτάσεων (η οποία 
απέχει 40 μ. από την Ε.Ο. 12 προς Κιλκίς) θα πρέπει 
κατά την πολεοδόμηση να προβλεφθεί λωρίδα μόνω−
σης− πρασίνου. Τέλος, προβλέπεται ένας πυροσβεστικός 
σταθμός, ενδεικτικά στη βόρεια επέκταση της Λητής και 
σε θέση κοντά στο κύριο οδικό δίκτυο για την κάλυψη 
των αναγκών του συνόλου του Δήμου. 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης της Π.Ε. ορίζεται για 
το τμήμα του υφιστάμενου ορίου οικισμού ίσος με 0,8 
και για τα τμήματα των επεκτάσεων ίσος με 0,4. Η 
μέση πυκνότητα (brutto) για το τμήμα του υφιστάμενου 
σχεδίου ανέρχεται σε 43 άτομα/Ha και για τα τμήματα 
των επεκτάσεων ανέρχεται σε 19 άτομα/Ha (Πίνακας 
Π.3.6).

.3.1. , . .1 

. .1:
4068 .

-

2016
 2016  2001 

.                
 (2% .) 81 24 . ./ . 1953 436 1517 1876 3 

 (10% .) 407 16 . ./ . 6509 3361 3148 7344 2 
 -  (9% .) 366 16 . ./ . 5858 0 5858   0  

.  -                
  4068     315   315 1 
 4068           1 

 4068      1 
 4068     73   73 1 

-  (2% 
.) 81 20 . ./ . 1627 0 1627 1000 2 

.                
 4068 5,5 . ./ . 22374 11918 10456 15418 3 

.  -                
, ,  4068 2,5 . ./ . 10170 1528 8642 10300 13 

.   4068 1,50 . ./ . 6102 0 6102     
.                

 4068 0,2 . ./ . 814 0 814   1 
 4068     436   436 1 

 4068     3737   4247 3 
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Δρυμός
Ο Δρυμός οργανώνεται σε δύο πολεοδομικές ενότη−

τες, Π.Ε. 3 και Π.Ε.4. 
Προτείνεται η ενίσχυσή του τοπικού κέντρου με την 

επέκταση του κυρίως εκατέρωθεν της συλλεκτήριας 
οδού προς Μελισσοχώρι. Η γενική κατοικία προτείνεται 
να αναπτυχθεί α) γύρω από αυτό το τοπικό κέντρο και 
σε υφιστάμενες συλλεκτήριες οδούς ανατολικά αυτού, 
β) στο νότιο τμήμα του υφιστάμενου οικισμού επί της 
συλλεκτήριας οδού και γ) σε δύο τμήματα στις περιο−
χές της επέκτασης για την κάλυψη των αναγκών των 
προς ένταξη περιοχών. Οι ζώνες του τοπικού κέντρου 
και της γενικής κατοικίας αναπτύσσονται και στις δύο 
Π.Ε. του οικισμού.

Ο ενδιαφέρων οικιστικός πυρήνας προτείνεται ως 
ζώνη προστασίας αξιόλογου οικιστικού πυρήνα, ενώ ο 
πυρήνας του αρχαιολογικού (στο κέντρο του οικισμού) 
χαρακτηρίζεται ως Ζώνη ειδικών όρων και περιορισμών 
δόμησης.

Π.Ε.3 Δρυμού
Οι ανάγκες σε κοινωφελείς χώρους και ελεύθερους 

χώρους στην Π.Ε.3 θα καλυφθούν σύμφωνα με τον Πί−
νακα Αναγκών Π.3.3. 

Στην Π.Ε.3 λειτουργεί Γυμνάσιο – Λύκειο, το οποίο 
επαρκεί για τις ανάγκες της Π.Ε. Προτείνεται ένα δημο−
τικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο, στο βόρειο άκρο του 
οικισμού ενώ χωροθετούνται δύο νέοι παιδικοί σταθμοί 
δυτικά και ανατολικά της Π.Ε.

Ο μεγάλος προβλεπόμενος χώρος αθλητισμού βόρεια 
του οικισμού (εκτός σχεδίου περιοχή) επαρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες της Π.Ε. Διατηρούνται οι χώροι 
πολιτισμού (πολιτιστικό κέντρο και χώροι εκκλησιών) 
που βρίσκονται στο πυρήνα του οικισμού, καθώς επί−
σης και το ανοικτό θέατρο, βόρεια του οικισμού (εκτός 
σχεδίου περιοχή, στο λόφο). Επίσης διατηρείται το 
περιφερειακό ιατρείο που εξυπηρετεί το σύνολο του 
οικισμού. Οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου, επαρκούν 
για να καλύψουν τις ανάγκες της Π.Ε., ενώ υπάρχουν 
και σημαντικοί χώροι περιαστικού πρασίνου στα όρια 
του οικισμού (σημαντικότερος από τους οποίους είναι 
ο λόφος στα βόρεια του οικισμού που χαρακτηρίζεται 
ως περιαστικό πράσινο), οι οποίοι θα λειτουργήσουν 
ως πάρκα πολεοδομικής ενότητας. 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης της Π.Ε. ορίζεται ίσος 
με 0,8 και η μέση πυκνότητα (brutto) της Π.Ε. ανέρχεται 
σε 44 άτομα/Ha (Πίνακας Π.3.6).

.3.2. , . .2 

. .2:
2308 .

-

2016
 2016  2001 

.                
 (2% .) 46 24 . ./  1105 0 1105 1440 2 

 (10% .) 230 16 . ./  3683 0 3683 2880 1 
 -  (9% .) 207 16 . ./  3315 0 3315 9200 1 

.  -                
  2302             

-  (2% 
.) 46 20 . ./  921 0 921 1500 3 

.                
 2302 5,5 . ./ . 12661 0 12661 27821 2 

.  -                
, ,  2302 2,5 . ./ . 5755 0 5755 5755 6 

.   2302 1,50 . ./ . 3453 0 3453 5000 1 
.                

 2302 0,2 . ./ . 460 0 460 460 1 
 2302           0 
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Π.Ε.4 Δρυμού
Οι ανάγκες σε κοινωφελείς χώρους και ελεύθερους 

χώρους στην Π.Ε.4 θα καλυφθούν σύμφωνα με τον Πί−
νακα Αναγκών Π.3.4. 

Ο χώρος του δημοτικού σχολείου επαρκεί για να κα−
λύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Πέραν του νηπια−
γωγείου, που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, προβλέπονται 
δύο νέοι χώροι νηπιαγωγείου στην επέκταση, στο νότιο 
και δυτικό τμήμα του οικισμού. Μία μονάδα Γυμνασίου 
– Λυκείου χωροθετείται επίσης στην επέκταση. Οι δύο 
από τις τρεις αναγκαίες μονάδες παιδικών σταθμών 
προβλέπονται νότια και δυτικά του οικισμού, μαζί με τα 
προτεινόμενα νηπιαγωγεία, και η τρίτη στην ανατολική 
επέκταση.

Επί της οδού προς Μελισσοχώρι υπάρχει χώρος με 
κλειστό γυμναστήριο και γήπεδο ποδοσφαίρου, ο οποί−
ος διατηρείται και προτείνονται άλλοι δύο χώροι με 

γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τέννις, βόλλευ, για να 
καλύψουν τις ανάγκες τις Π.Ε., στην ανατολική και νοτι−
οδυτική επέκταση. Πλησίον του τελευταίου προβλέπεται 
ένα πολιτιστικό κέντρο.

Οι απαιτούμενοι νέοι χώροι πρασίνου κατανέμονται 
διάσπαρτα τόσο στον υφιστάμενο οικισμό όσο και στις 
επεκτάσεις. Σε γειτνίαση με τους χώρους εκπαίδευσης 
και τους χώρους αθλητισμού και πολιτισμού προτείνε−
ται η δημιουργία χώρου πρασίνου που θα λειτουργεί 
ως πάρκο πολεοδομικής ενότητας, συγκροτώντας έναν 
πυρήνα κοινωνικής υποδομής.

Ο μέσος συντελεστής δόμησης της Π.Ε. ορίζεται για 
το τμήμα του υφιστάμενου ορίου οικισμού ίσος με 0,8 
και για τα τμήματα των επεκτάσεων ίσος με 0,4. Η μέση 
πυκνότητα (brutto) για το τμήμα του υφιστάμενου σχε−
δίου ανέρχεται σε 44 άτομα/Ha, και για τα τμήματα των 
επεκτάσεων ανέρχεται σε 19 άτομα/Ha (Πίνακας Π.3.6).

.3.3. , . .3 

. .3:
3096 .

-

2016 2016  2001 

A.                
 (2% .) 62 24 . ./ . 1486 0 1486 2000 1 

 (10% .) 310 16 . ./ . 4954 0 4954 3043 1 
 -  (9% .) 279 16 . ./ . 4458 5437 -979 5437 1 

B.  -                
  3096           1 

-  (2% 
.) 62 20 . ./ . 1238 0 1238 1240 2 

.                
 3096 5,5 . ./ . 17028 20025 -2997 20025 1 

.  -                
, ,  3096 2,5 . ./ . 7740 8004 -264 8004 4 

.   3096 1,50 . ./ . 4644 0 4644     
.                

 3096 0,2 . ./ . 619 412 207 412 2 
 3096           1 

 3096     4759     3 
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Μελισσοχώρι (Π.Ε.5)
Το Μελισσοχώρι οργανώνεται σε μια Πολεοδομική 

Ενότητα. Το τοπικό κέντρο οργανώνεται γύρω από τη 
συμβολή των υφιστάμενων συλλεκτήριων οδών και επε−
κτείνεται στα οικοδομικά τετράγωνα νότια αυτής καθώς 
και στη συλλεκτήρια οδό προς Λητή. 

Η γενική κατοικία προτείνεται να οργανωθεί σε τέσσε−
ρεις ζώνες εκατέρωθεν συλλεκτηρίων οδών. Οι ανάγκες 
σε κοινωφελείς χώρους και ελεύθερους χώρους στην 
Π.Ε.5 θα καλυφθούν σύμφωνα με τον Πίνακα Αναγκών 
Π.3.5. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης χωροθετείται μία νέα 
μονάδα δημοτικού σχολείου, στο βορειοδυτικό άκρο 
του οικισμού στην περιοχή της επέκτασης και δύο νέες 
μονάδες νηπιαγωγείου στη βόρεια και νότια επέκταση. 
Προβλέπονται επίσης δύο χώροι Γυμνάσιου – Λύκειου 
στη βόρεια και νότια επέκταση. Επίσης βόρεια του ορίου 
σχεδίου πόλης 2016 του οικισμού του Μελισσοχωρίου 
προβλέπεται από τον Δήμο η ανέγερση δημοτικού σχο−
λείου και νηπιαγωγείου (η έκταση δεν περιλαμβάνεται 
στον πίνακα Π.3.5). 

Το περιφερειακό ιατρείο που υπάρχει στην περιοχή 
του τοπικού κέντρου παραμένει, ενώ το ΚΑΠΗ προβλέ−
πεται να λειτουργήσει στη θέση των αποθηκών του 
παλιού «ΑΓΝΟ». Στον ίδιο χώρο προβλέπεται και ένας 
παιδικός−βρεφονηπιακός σταθμός. Τέσσερις παιδικοί 
σταθμοί χωροθετούνται στο σύνολο του οικισμού για 
την κάλυψη των αναγκών, ο ένας εντός του υφιστά−
μενου οικισμού σε γειτνίαση με το υφιστάμενο χώρο 
του δημοτικού σχολείου − νηπιαγωγείου και οι άλλοι 
τρεις στα τρία τμήματα της επέκτασης. Οι δύο παιδικοί 

σταθμοί στη βόρεια και νότια επέκταση προτείνεται να 
χωροθετηθούν μαζί με τα νηπιαγωγεία. 

Πέραν των υφιστάμενων χώρων αθλητισμού (εντός 
του υφιστάμενου οικισμού στο δυτικό του τμήμα και 
εκτός οικισμού, κοντά στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, 
όπου υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου), προβλέπονται άλ−
λοι δύο χώροι αθλητισμού που περιλαμβάνουν γήπεδα 
μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, στη νότια και ανα−
τολική επέκταση. Οι χώροι πολιτισμού (εκκλησίες και 
πολιτιστικοί χώροι) που υπάρχουν εντός του υφιστάμε−
νου οικισμού παραμένουν και χωροθετείται ένας νέος 
χώρος (πολιτιστικό κέντρο) στη βόρεια επέκταση. 

Πέραν των υφιστάμενων διάσπαρτων χώρων πρασίνου 
στο εσωτερικό του υφιστάμενου ορίου του οικισμού, κα−
θώς επίσης και των σημαντικών εκτάσεων περιαστικού 
πρασίνου στα νότια (ρέματα), προβλέπονται νέοι χώροι 
πρασίνου, οι οποίοι κατανέμονται διάσπαρτα στις περι−
οχές των επεκτάσεων. Ένας μεγάλος χώρος πρασίνου 
που θα λειτουργήσει ως πάρκο πολεοδομικής ενότητας, 
προβλέπεται στη νότια επέκταση.

Ο χαρακτηριζόμενος ενδιαφέρων οικιστικός πυρήνας 
που εντοπίστηκε κατά την ανάλυση προτείνεται ως 
ζώνη προστασίας αξιόλογου οικιστικού πυρήνα και τα 
ρέματα που εισέρχονται στον οικισμό ως ζώνες προ−
στασίας φυσικού περιβάλλοντος.

Ο μέσος συντελεστής δόμησης της Π.Ε. ορίζεται για 
το τμήμα εντός του υφιστάμενου ορίου οικισμού ίσος 
με 0,8 και για τα τμήματα των επεκτάσεων ίσος με 0,4. 
Η μέση πυκνότητα (brutto) για το τμήμα του υφιστά−
μενου σχεδίου ανέρχεται σε 44 άτομα/Ha, και για τα 
τμήματα των επεκτάσεων ανέρχεται σε 19 άτομα/Ha 
(Πίνακας Π.3.6).

.3.4. , . .4 

. .4:
4153 .

-

2016 2016  2001 

.                
 (2% .) 83 24 . ./ . 1993 -5362 2150 3 

 (10% .) 415 16 . ./ . 6645 
7355

6645 6645 1 
 -  (9% .) 374 16 . ./ . 5980 0 5980 5980 1 

.  -                
  4153             

-  (2% 
.) 83 20 . ./ . 1661 0 1661 1680 3 

.                
 4153 5,5 . ./ . 22842 8964 13878 22844 3 

.  -                
, ,  4153 2,5 . ./ . 10383 1060 9323 10400 7 

.   4153 1,50 . ./ . 6230 0 6230 6230 1 
.                

 4153 0,2 . ./ . 831 0 831 831 1 

 4153             

*15003022707100056*



Γενικά ισχύουν και τα εξής: 
α) Στις περιοχές υφιστάμενων βιοτεχνικών χρήσεων 

εντός των οικισμών έχει προβλεφθεί χρήση γενικής 
κατοικίας. Ωστόσο, νομίμως υφιστάμενες βιοτεχνικές 
χρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς μεταβολή 
χρήσης και βαθμού όχλησης, και σύμφωνα με τα οριζό−
μενα από την κείμενη νομοθεσία. 

β) Οι ρυθμίσεις των τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων 
ισχύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις 
έγκρισής τους.. 

γ) Στις θέσεις των προβλεπόμενων κοινωφελών χρή−
σεων (αθλητισμός, εκπαίδευση κλπ), στις εκτός επε−

κτάσεων περιοχές των οικισμών (χάρτες Π.3.1.α, β και 
γ) − εφόσον μέχρι την εκπόνηση και θεσμοθέτηση των 
μελλοντικών πολεοδομικών μελετών δεν προωθηθούν οι 
σχετικές ρυθμίσεις μέσω τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων 
– μπορούν να χωροθετούνται γενικά κοινωφελείς−κοινό−
χρηστες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
για την ΠΕΠΔ όπου ανήκουν. Οι ανωτέρω προβλεπόμε−
νοι κοινωφελείς χώροι δεν περιλαμβάνονται στα εμβαδά 
των πινάκων Π.3.5. 

4.3. Ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών 
Οι ζώνες κινήτρων, μηχανισμών και παρεμβάσεων πα−

ρουσιάζονται στους Χάρτες Π.3.2.α, Π.3.2.β και Π.3.2.γ. 

.3.5. , . .5 

. .5:
4938 .

-

2016
 2016  2001 

.                
 (2% .) 99 24 . ./ . 2370 1000 1370 2440 3 

 (10% .) 494 16 . ./ . 7901 2782 5119 8370 2 
 -  (9% .) 444 16 . ./ . 7111 0 7111 7200 2 

.  –                
  4938           1 

 4938     125     1 

-  (2% 
.) 99 20 . ./ . 1975 0 1975 2000 4 

.                
 4938 5,5 . ./ . 27159 15890 11269 27190 4 

.  -                
, ,  4938 2,5 . ./ . 12345 2770 9575 12370 10 

.   4938 1,50 . ./ . 7407 0 7407 7500 1 
.                

 4938 0,2 . ./ . 988 696 292 996 3 
 4938     3184   3184 3 

.3.6. . .  (brutto) . .

. .
. . / brutto ( ./ )

. .1 0,8 43 

. .2  0,8 43 

. .2  0,4 19 

. .2  0,4 19 

. .3 0,8 44 

. .4  0,8 44 

. .4  0,4 19 

. .4  0,4 19 

. .5  0,8 44 

. .5  0,4 19 

. .5  0,4 19 

. .5  0,4 19 
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Και στους τρεις οικισμούς οι ενδιαφέροντες οικιστικοί 
πυρήνες χαρακτηρίζονται ως ζώνες ανάπλασης καθώς 
και ζώνες ειδικών οικονομικών ενισχύσεων (ΖΕΕ) για 
την εφαρμογή των προβλεπομένων από το άρθρο 8 
του Ν. 2508/97. 

4.4 Δίκτυα αστικής υποδομής 
4.4.1. Μεταφορική υποδομή: οδικό δίκτυο οικισμών
Όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.3.1.α, Π.3.1.β και Π.3.1.γ, 

οι προτάσεις του ΓΠΣ δεν μεταβάλουν γενικά τις κύριες 
προσβάσεις των οικισμών από το ευρύτερο οδικό δίκτυο. 
Προβλέπεται κυρίως ο χαρακτηρισμός συλλεκτηρίων 
οδών και η διαμόρφωση κόμβων σύνδεσης. Στις περιο−
χές των επεκτάσεων χαρακτηρίζονται ως συλλεκτήριες 
οι οδοί οι οποίες α) εξυπηρετούν τις περιοχές αυτές 
και β) δίνουν την δυνατότητα παράκαμψης της κεντρι−
κής περιοχής των οικισμών, ώστε να δοθεί δυνατότητα 
επεμβάσεων ανάπλασης και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα 
στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο των κεντρικών περιοχών 
(πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, αύξηση πρα−
σίνου, κλπ.). Το ΓΠΣ δεν υπεισέρχεται σε κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις κατώτερης και τοπικής κλίμακας (π.χ. τοπικοί 
οδοί, πεζόδρομοι), οι οποίες θα εξειδικευτούν κατά τον 
υποκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό.

4.4.2. ΛΟΙΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (χάρτες Π.3.3.α, 
Π.3.3.β, Π.3.3.γ)

Προβλέπεται επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην 
περιοχή των επεκτάσεων έτσι ώστε όλη η πολεοδομη−
μένη περιοχή να καλύπτεται με δίκτυο ύδρευσης.

Στον τομέα της αποχέτευσης, προτείνεται η συμπλή−
ρωση των προβλέψεων υφιστάμενων μελετών (αποχέ−
τευσης ομβρίων και ακαθάρτων για τον οικισμό Με−
λισσοχωρίου και ακαθάρτων για τους οικισμούς Λητή 
και Δρυμό) με τις απαιτούμενες προσθήκες (και τις 
αναγκαίες αναθεωρήσεις των παλαιότερων μελετών 
αποχέτευσης όπου απαιτείται−οικισμός Μελισσοχωρίου 
κλπ). Στο σχεδιασμό της προγραμματιζόμενης εγκατά−
στασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μυγδονίας θα 
πρέπει να εξετασθεί το θέμα της παραλαβής βιομηχα−
νικών λυμάτων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη 
για την παραλαβή βιομηχανικών/βιοτεχνικών λυμάτων 
(έστω και προεπεξεργασμένων) παρά μόνον για ένα 
μικρό ποσοστό.

Προτείνεται επέκταση των δικτύων μέσης τάσης της 
ΔΕΗ και των δικτύων τηλεπικοινωνίας στις περιοχές 
των επεκτάσεων.

Για όλα τα δίκτυα υποδομών θα πρέπει να τηρούνται τα 
οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ευαίσθητο περιβαλλοντικά χαρακτήρα της περιοχής 
(για την περιοχή εντός Γ΄ ζώνης θα πρέπει να τηρούνται 
και τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ και την 
39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησή της) κ.λπ. 

4.4.3. Ασφάλεια − Προστασία
Οι βασικές προβλέψεις ασφάλειας και προστασίας 

επιδιώχθηκε να ενσωματωθούν στον προτεινόμενο 
σχεδιασμό με την αποφυγή τυχόν επεκτάσεων ή μη 

συμβατών χρήσεων σε περιοχές επικινδυνότητας όπως 
σεισμικά ρήγματα, πυκνού υδρογραφικού δικτύου κλπ. 
Στις ειδικότερες προβλέψεις ασφάλειας−προστασίας 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Χωροθετείται ένας πυροσβεστικός σταθμός στην βό−
ρεια επέκταση της Λητής, σε ενδεικτική θέση κοντά στο 
κύριο οδικό δίκτυο για την κάλυψη των αναγκών του 
συνόλου του Δήμου (Χάρτης Π.3.1.α). 

Κατά την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των Πυρ/κων 
οχημάτων στους πεζόδρομους για την ευχερή κίνηση 
και εργασία αυτών και των πυροσβεστών σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής. Τα σημεία 
υδροληψίας πρέπει να τοποθετηθούν από τον αρμόδιο 
φορέα υδροδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομο−
θεσία (Ν. 1590/86).

Προτείνονται θέσεις συγκέντρωσης κοινού σε περί−
πτωση σεισμού, όπως φαίνονται στους Χάρτες Π.3.3.α, 
Π.3.3.β και Π.3.3.γ, όπου σημειώνονται και τα περιφε−
ρειακά ιατρεία όλων των οικισμών και η κλινική του 
ΙΚΑ στη Λητή, που καλύπτουν ανάγκες πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης σε περίπτωση κινδύνου.

Τέλος, τα ρέματα που διασχίζουν τον οικισμό Με−
λισσοχωρίου χαρακτηρίζονται ως ζώνες προστασίας 
φυσικού περιβάλλοντος (Χάρτης Π.3.1.γ).

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα παρουσιάζεται στον Πί−

νακα Π.4.1, όπου περιλαμβάνονται ομαδοποιημένα σε 
τρεις κατηγορίες (Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής, Τεχνική 
υποδομή, Κοινωνική υποδομή) τα ακόλουθα στοιχεία:

− τα βασικά έργα ανά κατηγορία που απαιτούνται για 
την εφαρμογή του ΓΠΣ, 

− ο βαθμός προτεραιότητας, 
− το προεκτιμώμενο κόστος και
− οι πόροι, δηλαδή οι πιθανές πηγές χρηματοδότη−

σης.
Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει αναλυτικό χρονο−

διάγραμμα ανά έργο επειδή για κάτι τέτοιο απαιτεί−
ται ειδική επεξεργασία, ωστόσο παρατίθεται ο βαθμός 
προτεραιότητας του έργου, ο οποίος κατατάσσεται σε 
τρεις κατηγορίες:

Α. Έργα άμεσης προτεραιότητας.
Β. Έργα δεύτερης προτεραιότητας.
Γ. Έργα τρίτης προτεραιότητας.
Για όλα τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να προη−

γηθούν οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες (που 
μπορεί να επιφέρουν τροποποιήσεις−διαφοροποιήσεις 
τους κ.λπ.).

Το προεκτιμώμενο κόστος είναι ενδεικτικό ενώ οι 
πιθανές πηγές χρηματοδότησης προσδιορίζονται με 
βάση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα χρηματοδοτικά προ−
γράμματα. 

Σε ότι αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του 
ΓΠΣ ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 6 του Ν. 2508/97, 
στο αρθ. 186 του Ν. 3852/4−6−10/ΦΕΚ 87 Α κ.λπ.
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6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
− Για τα τμήματα των περιοχών ΠΕΠ/ΠΕΠΔ και γενικό−

τερα στα τμήματα που εμπίπτουν εντός της Γ΄ Ζώνης:
• Από τις προβλεπόμενες στις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ χρήσεις επι−

τρέπονται μόνον όσες είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα 
στην ανωτέρω ΚΥΑ

• Κατισχύουν σε κάθε περίπτωση οι περιορισμοί και 
οι απαγορεύσεις της ΚΥΑ 6919/11−2−04/ΦΕΚ 248 Δ (και 
της 39542/12−8−08/ΦΕΚ 441 ΑΑΠ τροποποίησής της), 
όπως εκάστοτε ισχύει, όπου είναι αυστηρότεροι των 
κατωτέρω γενικών διατάξεων ή των προβλεπομένων 
στις ΠΕΠ/ΠΕΠΔ ρυθμίσεων.

− Στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου 
ισχύουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 
και του αρθ. 26 του Ν. 2831/2000, όπως εκάστοτε ισχύ−
ουν, σε ότι αφορά την εφαρμογή των προισχυουσών 
διατάξεων (σύμφωνα και με τους περιορισμούς της 
ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκάστοτε ισχύει, για την περιο−
χή εντός της Γ΄ Ζώνης). 

− 
− Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα βιοτεχνίας−βιομη−

χανίας και γενικά δραστηριότητες που υπάγονται στις 
διατάξεις του Ν. 3325/2005/ΦΕΚ 68/Α΄, μπορούν να λει−
τουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο (μετά 
από διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης), ανε−
ξάρτητα από τη χρήση γης της περιοχής στην οποία 
βρίσκονται. Στις περιοχές που ανήκουν στην Περιοχή 
Γ της ΚΥΑ 39542/2008, κατισχύουν των ανωτερω οι 
σχετικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις της ΚΥΑ. ενώ 
θα πρέπει πέραν των άλλων να δοθεί βαρύτητα στην 
πρόβλεψη της κατασκευής επαρκών εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων.

− Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, των 
οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις της 
παρούσας, δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη 
χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και 
επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και 
οι επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής (νομίμως 
υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες εντός της Γ΄ Ζώ−
νης σύμφωνα και με τους περιορισμούς και απαγορεύ−
σεις της ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκάστοτε ισχύει).

− Κατά τη μελλοντική πολεοδόμηση των επεκτάσε−
ων των οικισμών απαιτείται η εκπόνηση αναλυτικών 
γεωλογικών μελετών, που θα συνταχθούν για τις εν 
λόγω περιοχές και θα καθορίσουν τους γενικούς όρους, 
τις προϋποθέσεις και τα αναγκαία έργα (εξυγίανση−
βελτίωση εδαφών, έργα διευθέτησης ρεμάτων, τυχόν 
έργα αποξήρανσης−αποστράγγισης κ.λπ. για αποφυγή 
πλημμυρών, ειδικότεροι περιορισμοί και επεμβάσεις, 
αποστάσεις δόμησης από τυχόν σεισμικά ρήγματα ή 
εξαίρεση από πολεοδόμηση ζωνών, όπου απαιτείται 
κ.λπ. και λοιποί περιορισμοί, όροι θεμελιώσεων κ.λπ.). Τα 
απαιτούμενα έργα εξυγίανσης, βελτίωσης, αποστράγγι−
σης εδαφών κ.λπ. θα υλοποιηθούν κατά τη μελλοντική 
πολεοδόμηση των επεκτάσεων.

− Οι εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν εγκεκριμέ−
να ρυμοτομικά σχέδια (π.χ. τοπικά ρυμοτομικά) και οι 
οποίες τυχόν δεν απεικονίζονται λόγω κλίμακας κλπ., 
στα πλαίσια του παρόντος ΓΠΣ, διατηρούν τις θεσμο−
θετημένες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς 
δόμησής τους. 

− Ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων (τόσο 
στον εξωαστικό χώρο όσο και στις επεκτάσεις) θα εξε−
τάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Δασικές Υπη−
ρεσίες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του 
Ν. 998/79, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης 
των δασικών χαρτών (σύμφωνα με το Ν. 2664/98). Τυχόν 
υφιστάμενοι, εντός των προβλεπόμενων επεκτάσεων 
και των προς πολεοδόμηση περιοχών, δασικοί θύλα−
κες μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη 
δασική νομοθεσία.

− Για τα δάση και τις δασικές ή τυχόν αναδασωτέες 
περιοχές που υπάρχουν διάσπαρτες εντός των λοιπών 
ζωνών χρήσεων γης, ισχύουν οι εξής όροι και περιο−
ρισμοί (σύμφωνα και με τους περιορισμούς της ΚΥΑ 
39542/2008 για την περιοχή εντός Γ΄ Ζώνης):

− Απαγορεύεται η δόμηση.
− Επιτρέπονται μόνο (μετά από τήρηση της δασικής 

νομοθεσίας):
• Υποδομές για την προστασία του δάσους και την 

υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες διαμορφώσεις του 
χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, 
μη μόνιμες εγκαταστάσεις, όπως ξύλινα ημιυπαίθρια 
περίπτερα, κιόσκια καθιστικά, μονοπάτια, παρατηρη−
τήρια κ.λπ., που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριο−
τήτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, 
επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, 
περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής, αρ−
χαιολογικών εργασιών.

• Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλ−
λοντος και οικοσυστημάτων.

• Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοι−
νής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, φυσικού 
αερίου κ.λπ.) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστά−
σεις.

− Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιο−
λογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας 
τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, 
ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, 
ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε 
ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων της 
Απόφασης (υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι 
όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι αυστηρότερες της 
παρούσας). Εντός των αρχαιολογικών ζωνών εκτός οι−
κισμών ισχύουν οι χρήσεις των αντίστοιχων ΠΕΠ/ΠΕΠΔ 
μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιο−
λογικής υπηρεσίας, η οποία μπορεί να επιβάλει επιπλέον 
περιορισμούς (χρήσεων, όρων δόμησης κλπ.)

− Για οποιαδήποτε παρέμβαση, δόμηση, έγκριση πο−
λεοδομικής μελέτης κ.λπ. σε αρχαιολογικούς χώρους 
(εντός οριοθετημένων οικισμών ή εκτός αυτών) θα απαι−
τείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ., που θα καθορίσει 
και τους τυχόν απαιτούμενους περιορισμούς και απαγο−
ρεύσεις, τα τυχόν τμήματα που θα πρέπει να εξαιρεθούν 
της δόμησης ή πολεοδόμησης κ.λπ. Ειδικότερα στον 
λόφο εντός του οικισμού Δρυμού, όπου ευρίσκεται ο 
αρχαίος οικισμός, και η οποία προβλέπεται ως ζώνη 
ειδικών όρων δόμησης, πέραν των ανωτέρω οποιαδή−
ποτε παρέμβαση είναι δυνατή μόνον μετά από σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, η οποία 
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μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση της εν λόγω περιοχής 
ή τμήματός της από πολεοδόμηση και την επιβολή αυ−
στηρότερων όρων και περιορισμών δόμησης.

Για οποιαδήποτε παρέμβαση σε κηρυγμένα ή εντοπι−
σμένα μνημεία εντός ή εκτός οικισμών (παλαιοχρ. Βασι−
λική, βυζαντινός ναϊσκος, Κρήνη Δ.Δ. Δρυμού, θολωτές 
γέφυρες στη θέση «Τσιλάκ Βουνό» Ν.Δ της Λητής κλπ) 
και στον περιβάλλοντα χώρο τους, θα απαιτείται η προ−
ηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας και η τήρηση των προβλεπομένων από την 
αρχαιολογική νομοθεσία. Όλες οι προτεινόμενες μελέ−
τες, επεμβάσεις και έργα θα υποβάλλονται εγκαίρως 
στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων για τη σχετική 
γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
3028/02 (ΦΕΚ153Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαι−
οτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη δι−
άρκεια εκτέλεσης δημοσίου τεχνικού έργου ή και ιδιω−
τικού, θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
αρχαιολογική νομοθεσία. Τυχόν μεταγενέστερες αυστη−
ρότερες ρυθμίσεις εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων 
του ΥΠ.ΠΟ. στις περιοχές αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων, κατισχύουν των προβλέψεων της παρούσας 
απόφασης εφόσον είναι αυστηρότερες. Η οριοθέτηση 
των αρχαιολογικών χώρων που δεν είναι κηρυγμένοι 
ή οριοθετημένοι με ακρίβεια από τις αρμόδιες αρχαι−
ολογικές υπηρεσίες καθώς και οι όροι και περιορισμοί 
δόμησης εντός αυτών, θα κατισχύουν όπως εκάστοτε 
καθορισθούν μετά την ακριβή οριοθέτηση και κήρυξή 
τους και τον ενδεχόμενο καθορισμό ζωνών Α και Β 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

− Στις περιοχές προστασίας των ρεμάτων και χειμάρ−
ρων απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση έργα προ−
στατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης καθώς 
και απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών 
κοινής ωφέλειας (σύμφωνα και με τους περιορισμούς 
της ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκάστοτε ισχύει, για την 
περιοχή εντός Γ΄ Ζώνης). Επιπλέον οποιαδήποτε πα−
ρέμβαση στα ρέματα της θέσης «Τσιλάκ Βουνό» Ν.Δ. 
της Λητής, που διέρχονται από την περιοχή των ανω−
τέρω θολωτών γεφυρών ή που τις επηρεάζουν, αλλά 
και κάθε άλλη εργασία που αλλάζει την μορφολογια 
του φυσικού εδάφους στις εν λόγω θέσεις θα πρέπει 
να γίνεται μετά από γνωμοδότηση και της 4ης Εφ. Νε−
ωτέρων Μνημείων.

− Η χωροθέτηση κοιμητηρίων επιτρέπεται στις περι−
οχές ΠΕΠ/ΠΕΠΔ, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών 
διατάξεων περί κοιμητηρίων και μετά τη σχετική περι−
βαλλοντική αδειοδότηση (σύμφωνα και με τους περιο−
ρισμούς της ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκάστοτε ισχύει, για 
την περιοχή εντός Γ΄ Ζώνης). Κατά την πολεοδόμηση 
των οικισμών και των προβλεπόμενων επεκτάσεών τους 
καθώς και για κάθε έγκριση ή επέκταση ρυμοτομικού 
σχεδίου πλησίον κοιμητηρίου απαιτείται η τήρηση των 
διαδικασιών της κείμενης νομοθεσίας και η απομάκρυν−
ση των νεκροταφείων (και η μετατροπή των υφιστά−
μενων σε μνημειακό πράσινο), όπου δεν πληρούνται οι 
αποστάσεις και λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις της 
σχετικής νομοθεσίας. 

− Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠΔ/ΠΕΠ επιτρέπονται, σύμ−
φωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά 

από τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειο−
δότησης όπου απαιτείται: οι κοινωφελείς ή κοινόχρη−
στες λειτουργίες και εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις, 
τα έργα και τα δίκτυα τεχνικών υποδομών και κοινής 
ωφέλειας και συστημάτων υποδομών (μεταφορικής 
υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, 
συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων και 
απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., τηλεπικοινωνιών και ενέργειας 
των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας −ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ 
− ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους 
έχουν διαδεχθεί κ.λπ.), οι εγκαταστάσεις έρευνας, τα 
ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα (π.χ. μετεωρο−
λογικοί, γεωδυναμικοί σταθμοί) και οι εγκαταστάσεις 
που εξυπηρετούν αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον δεν 
προβλέπονται από την παρούσα ή δεν είναι δυνατό 
να κατασκευαστούν στις προτεινόμενες από την πα−
ρούσα θέσεις (σύμφωνα και με τους περιορισμούς της 
ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκάστοτε ισχύει, για την περιοχή 
εντός Γ΄ Ζώνης).

− Για εγκαταστάσεις πλησίον των Γραμμών Μετα−
φοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και Γραμμών Φυσικού 
Αερίου ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις της 
κείμενης νομοθεσίας. Σε όλες τις περιοχές ΠΕΠ και 
ΠΕΠΔ εκατέρωθεν της ζώνης διέλευσης του αγωγού 
φυσικού αερίου ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί 
και απαγορεύσεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και 
τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Γενικά για όλες τις 
ΠΕΠ/ΠΕΠΔ». 

− Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση 
και λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότη−
ση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα και με τους πε−
ριορισμούς της ΚΥΑ 39542/2008 για την περιοχή εντός 
Γ΄ ζώνης. Για όλες τις επιτρεπόμενες εντός των ΠΕΠ−
ΠΕΠΔ χρήσεις ισχύουν οι διατάξεις της εκτός σχεδίου 
δόμησης, όπως εκάστοτε ισχύει, και οι λοιπές ισχύουσες 
διατάξεις για την περιοχή – εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται αυστηρότερες ρυθμίσεις από την 
παρούσα Απόφαση − καθώς και η ειδικότερη για κάθε 
δραστηριότητα και έργο κείμενη νομοθεσία, (σε συνδυα−
σμό και με τις διατάξεις της ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκά−
στοτε ισχύει, για την περιοχή εντός Γ΄ Ζώνης), οι οποίες 
κατισχύουν εφόσον είναι αυστηρότερες. Όσες από τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις και εγκαταστάσεις υπάγονται 
για την χωροθέτησή τους, την έκδοση οικοδομικής άδει−
ας και την λειτουργία τους σε έγκριση ειδικών φορέων, 
αυτές εφαρμόζονται όπως εκάστοτε ισχύουν.

− Οι εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ανανεώ−
σιμων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ) –και τα συνοδά αυτών 
έργα − θα χωροθετούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
και τους όρους του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β/3−12−08), 
όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό και με τις δια−
τάξεις του Ν.3851/2010/ΦΕΚ 85 Α/4−10 «Επιτάχυνση της 
ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ύστερα από 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και τήρηση της λοιπής 
ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από γνωμοδότηση των 
κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων 
(αρχαιολογικές υπηρεσίες, δασικές υπηρεσίες κ.λπ.), 
σύμφωνα και με τους περιορισμούς και τις απαγορεύ−
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σεις της ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκάστοτε ισχύει, για 
την περιοχή εντός Γ΄ Ζώνης. 

− Στις περιοχές εκτός Γ΄ Ζώνης ΚΥΑ επιτρέπεται η 
εγκατάσταση αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, 
υδατοδεξαμενών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 24−
5−1985 (ΦΕΚ 270Δ’/1985) και την κείμενη νομοθεσία, όπως 
εκάστοτε ισχύει. Στην περιοχή εντός Γ΄ Ζώνης ισχύουν 
οι περιορισμοί της ΚΥΑ 39542/2008, όπως εκάστοτε 
ισχύει). 

− Στις περιοχές των τέως στρατοπέδων κάθε επέμβα−
ση θα πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας 
στρατιωτικής αρχής.

− Για τις λατομικές, εξορυκτικές και συναφείς δραστη−
ριοτήτες (αμμοληψίες, γεωθερμικές γεωτρήσεις κ.λπ.) 
ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία 
μετά την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και 

αδειοδοτήσεων και μετά τη γνωμοδότηση των κατά 
περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών. Στις περιοχές εντός Γ΄ 
Ζώνης ΚΥΑ σε ότι αφορά τις προαναφερθείσες δραστη−
ριότητες ισχύουν οι περιορισμοί της ΚΥΑ 39542/2008, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Για τις δραστηριότητες αυτές θα 
πρέπει να προβλέπονται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι 
και να ελέγχεται η αποκατάσταση του τοπίου σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ      
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